Datasheet

HP 35.6 cm (14'') Spectre Slim
Topload Black

Als je de hele dag onderweg
bent, moet je tas meer dan
alleen mooi zijn. Schitterend
vakmanschap en een
functionele indeling zijn
gecombineerd voor een
eersteklas ervaring.
Bescherm je laptop tegen
alles, van onvoorziene
weersituaties tot de jaloerse
blikken van omstanders.
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Schitterend gemaakt
●
Echt lederen accenten, zwarte nylon keperstof en luxe koperkleurige
elementen zorgen voor een geraffineerde uitstraling.
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Schitterende afwerking
●
Een schitterende koperfinish geeft functionele hardware-accenten een
moderne uitstraling.
Uitstekende bescherming
●
De gladde micro-suede binnenzijde en de stevige buitenzijde beschermen
tegen krassen, regen en morsvocht.
Functies
●
Modieus en elegant, met ruimte voor een laptop tot 14 inch (35,6 cm).
●

Neem al je spullen mee in de ruime buiten- en binnenvakken.

●

Draag hem onderweg aan de afneembare schouderband of de comfortabele
handgrepen.

●

Eén jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Datasheet

HP 35.6 cm (14'') Spectre Slim Topload Black

Compatibiliteit

Voor de meeste laptops tot 14 inch (35,6 cm).

Afmetingen

Zonder verpakking: 271 x 378 x 50 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 990 gr

Garantie

1 jaar HP commerciële garantie

Extra informatie

P/N: W5T45AA #ABB
UPC/EAN code: 889899481165

Meegeleverd in de doos

Hoes

1
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Schitterend vakmanschap en een functionele indeling komen samen voor optimale beveiliging.
Product is gemaakt van 90% splitleer, 10% accenten in leer met polyurethaancoating, nylon keperstof buitenzijde en microvezel binnenzijde.

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP
producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of
elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende
garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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